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TIDAL MILL - TAGUS ESTUARY, PORTUGAL
WWW.MOINHDOSMARE-EUROPA.ORG

TIDAL MILL ELECTRICTY GENERATION
LA PENZE- FRANCE 

LA RANCE TIDAL POWER  - FRANCE
WWW.EDF.FR

ANNAPOLIS TIDAL POWER -CANADA
WWW.NSPOWER.CA

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ SEVERN - UK 

SEVERN TIDAL FENCE - UK
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Πηγή της ενέργειας

Οι παλίρροιες προκαλούνται από την βαρυτική έλξη της 
σελήνης και του ήλιου στις θάλασσες. Αυτό δημιουργεί έναν 
καθημερινό κύκλο ύψωσης και πτώσης της στάθμης της 
θάλασσας, και τις επακόλουθες ανάντη παλίρροιες 
και κατάντη άμπωτες στα παλιρροιακά στόμια και τις 
εκβολές των ποταμών. Οι τεχνολογίες περιορισμού της 
παλίρροιας χρησιμοποιούν την βαρυτική δυναμική ως πιθανή 
ενέργεια του ύψους πτώσης του νερού που παγιδεύεται 
σε λεκάνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Περιορισμός της 
παλίρροιας Θέση του πόρου

Οι τεχνολογίες περιορισμού της παλίρροιας βρίσκουν την 
καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους σε ρηχά ύδατα με μια 
υψηλή παλιρροιακή διακύμανση. Οι διακυμάνσεις των 
παλιρροιών αυξάνονται σημαντικά κοντά στην ακτή. Η 
τοπογραφία της περιοχής μπορεί να ενισχύσει την 
παλιρροιακή διακύμανση σε ορισμένες περιοχές για την 
δημιουργία “hot spot”, ιδιαίτερα στα μεγάλα στόμια όπου 
τείνουν να βρίσκονται οι καλύτερες παλιρροιακές 
διακυμάνσεις. Αυτό προκαλείται κυρίως από την κλίση του 
βυθού και την παροχέτευση του νερού από τα στόμια.

υψηλός μέσος χαμηλός πολύ χαμηλός

Οι παλιρροιακές διακυμάνσεις μπορούν να 
αυξηθούν αισθητά σε περιοχές όπως είναι τα 
στόμια, όπου οι ανάντη παλιρροιακές ροές 
παροχετεύονται σε ένα σχετικά στενό κανάλι.

Μπορούν να δημιουργηθούν ωφέλιμα ύψη πτώσης του 
νερού σε περιοχές με υψηλή παλιρροιακή 
διακύμανση με τον περιορισμό της εισροής ή της εκροής 
του ύδατος, καθώς η παλίρροια ανέρχεται ή εξασθενεί.

Κλίμακα Τεχνολογίας και 
Μηχανισμοί Ανάπτυξης

Τα παλιρροιακά φράγματα και οι λιμνοθάλασσες είναι μεγάλες ενιαίες 
εγκαταστάσεις, αντίθετα από άλλες τεχνολογίες όπως οι κυματικές 
συσκευές ή οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες που είναι σχετικά μικρές 
μεμονωμένες συσκευές οι οποίες συχνά εγκαθίστανται σε σειρές ή 
ομάδες. Το μέγεθος της περιοχής που μπορεί να γίνει ο περιορισμός 
τόσο στις διατάξεις των φραγμάτων όσο και των λιμνοθαλασσών είναι 
πολύ συγκεκριμένο και εξαρτάται κυρίως από την τοπογραφία της 
περιοχής, το περιβάλλον και το κόστος. Το μέγεθος των υπαρχόντων 
παλιρροιακών φραγμάτων κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες κιλοβάτ 
έως την μονάδα των 240 μεγαβάτ στο La Rance της Βρετάνης στη 
Γαλλία. Διάφορες νέες διατάξεις παλιρροιακών φραγμάτων και 
λιμνοθαλασσών έχουν εξεταστεί σε όλο τον κόσμο, των οποίων το 
μέγεθος κυμαίνεται από μερικά μεγαβάτ ως αρκετά γιγαβάτ.

Οι βασικές ενεργειακές διεργασίες παρουσιάζονται στο παρακάτω 
πεδίο.

Τύποι Τεχνολογίας

Η βασική αρχή των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής περιορισμού της 
παλίρροιας είναι ο περιορισμός μεγάλων 
όγκων ύδατος σε μια περιοχή στην οποία 
μπορεί να δημιουργηθεί μια διαφορά ύψους 
πτώσης, και έπειτα να αφεθεί το νερό να ρεύσει 
μέσα ή έξω από αυτήν την περιοχή μέσω 
υδροστροβίλων χαμηλού ύψους πτώσης. Οι 
εγκαταστάσεις μπορούν να εκμεταλλεύονται 
την άμπωτη ή την πλημμυρίδα για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού, ή και τις δύο. Η 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
είναι η παραγωγή κατά την άμπωτη. Στην 
περίπτωση αυτή, καθώς εισέρχεται η 
παλίρροια, το νερό ρέει στο εσωτερικό μέσω 
των θυρών του υδροφράκτη. Οι φράκτες 
έπειτα κλείνουν και η παλίρροια αρχίζει να 
υποχωρεί. Όταν η στάθμη του ύδατος έξω 
από τον φράκτη είναι αρκετά χαμηλή ώστε να 
δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ύψος πτώσης, 
ανοίγουν οι θύρες και το νερό απελευθερώνεται 
από την περιοχή περιορισμού του πίσω 
στη θάλασσα μέσω των στροβίλων.

Υπάρχουν δύο ευρείες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των 
παλιρροιακών υδάτων – τα φράγματα και οι 
λιμνοθάλασσες. Οι παλιρροιακές 
λιμνοθάλασσες μπορούν να διαφοροποιηθούν 
περαιτέρω στις λιμνοθάλασσες 
πληρώσεως και στις υπεράκτιες 
λιμνοθάλασσες.

Τα παλιρροιακά φράγματα περιλαμβάνουν 
την κατασκευή ενός φράγματος κατά 
μήκος ενός στομίου με υψηλή παλιρροιακή 
διακύμανση, οπότε δημιουργείται μια 
περιοχή περιορισμού στα ανάντη του 
φράγματο. Στις μονάδες ηλεκτρο- 
παραγωγής παλιρροιακών υδατοφρακτών 
εφαρμόζεται κατά ένα μεγάλο μέρος η ίδια 
αρχή λειτουργίας με τις συμβατικές 
υδροηλεκτρικές μονάδες φράγματος 
χαμηλού ύψους πτώσης και 
είναι παρόμοιες σε εμφάνιση.

Οι παλιρροιακές λιμνοθάλασσες πληρώσεως 
κατασκευάζονται επάνω στις όχθες ενός 
παλιρροιακού στομίου ή λεκάνης, σε 
περιοχές με ρηχά ύδατα. Λειτουργούν με 
τρόπο παρόμοιο με αυτόν των 
παλιρροιακών υδατοφρακτών εκτός από το 
ότι δεν φράσσουν πλήρως ένα στόμιο.

Οι υπεράκτιες παλιρροιακές 
λιμνοθάλασσες είναι η πιο πρόσφατη 
πρόταση η οποία, εάν επιβεβαιωθεί, θα 
καταστήσει δυνατή τη μεταφορά πέρα 
από τους αυστηρούς γεωγραφικούς 
τόπους των παλιρροιακών στομίων και 
λεκανών. Αποτελούν εντελώς τεχνητούς 
τρόπους περιορισμού μέσα στη θάλασσα, 
και θα κατασκευάζονται σε 
παλιρροιακές επιφάνειες σε περιοχές με 
υψηλές παλιρροιακές επιφάνειες σε περιοχές 
με υψηλές παλιρροιακές διακυμάνσεις.

Ιστορία και ανάπτυξη

Η ενέργεια των παλιρροιών έχει χρησιμοποιηθεί για 
πάνω από χίλια χρόνια, κυρίως για το άλεσμα των 
δημητριακών σε ‘παλιρροιακούς μύλους’. Αυτοί οι 
πρώιμοι παλιρροιακοί μύλοι ήταν ένας τύπος 
νερόμυλου που μπορούσε να τοποθετηθεί στο 
στόμιο μιας παλιρροιακής ή στην εκβολή ενός 
ποταμού. Μια λεκάνη γέμιζε από την ανυψούμενη 
παλίρροια, και το νερό εγκλωβιζόταν όταν η παλίρροια 
άρχιζε να πέφτει. Το νερό έπειτα απελευθερωνόταν 
ώστε να περιστρέψει έναν υδραυλικό τροχό.

Αυτή η αρχή έχει παραμείνει κατά ένα μεγάλο μέρος 
αμετάβλητη στις σύγχρονες παλιρροιακές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής, αν και οι πρώιμοι υδραυλικοί 
τροχοί έχουν δώσει τη θέση τους σε υδροστροβίλους 
υψηλής αποδοτικότητας που αναπτύχθηκαν για 
πρώτη φορά στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Από τότε, 
έχει επικρατήσει η ιδέα της κατασκευής φραγμάτων για την 
εκμετάλλευση της παλιρροιακής ενέργειας σε πολύ 
μεγάλη κλίμακα. Η κατασκευή της πρώτης εμπορικής 
κλίμακας σύγχρονης εγκατάστασης παλιρροιακής 
ενέργειας ολοκληρώθηκε το 1967, και βρίσκεται στην 
εκβολή του ποταμού Rance, στη Βρετάνη της Γαλλίας.

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

1.TIDAL MILL – TAGUS ESTUARY
Ecomuseu Municipal do Seixal, Portugal

2.PENZE TIDAL MILL
Loïc Ménanteau, University of Nantes

3.ANNAPOLIS POWER STATION
Nova Scotia Power, Canada

Αυτά τα πόστερ υποστηρίζουν το πρόγραμμα 
τηλεκπαίδευσης που είναι διαθέσιμο στην 

ιστοδελίδα: www.aquaret.com 
email: info@aquaret.com

1. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑ 
   ΤΟΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
   ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ
3. ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ
4. ΚΥΜΑΤΑ
5. ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

Κλίμακα
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ένας οδηγός για τις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες 
του υδάτινου στοιχείου


